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Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis - Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional - A Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos 

vigência de 20 anos a partir de 18 de janeiro de 2012, prorrogável por 

2. Bases de preparação - 2.1. Declaração de conformidade - As 
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo de acordo com 

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação - 
demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda 

2.3. 
Estimativas contábeis - Na preparação destas demonstrações contábeis, 
a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam 

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa- 

Vida útil do ativo 
imobilizado e intangível - 

2.4. Mensuração do valor justo - Uma série de políticas 

estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração 

3. Principais políticas contábeis - 
contábeis descritas a seguir de maneira consistente a todos os exercícios 

(a)  (b) 
(c)  

(d) (e) (f)  
(g)

(h) (i) 
(j)

aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
(a) Caixa e equivalentes de caixa: 

inclui o caixa, os depósitos a vista, outros investimentos de curto prazo e 
de alta liquidez prontamente conversíveis em caixa com, no máximo, 90 

(b) Contas a receber de clientes e 
outros créditos:

(c) Imobilizado

de construção, menos a depreciação acumulada e provisão de perda pelo 
impairment  (d) Intangível

impairment

(e) Centrais de tratamento de resíduos (aterros): compõem 
o intangível e são avaliados ao custo dos aterros e de benfeitorias na 
preparação destes para operação e incluem provisão para urbanização 

deferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do 
(g) Imposto de Renda e Contribuição Social: são calculados 

com base no lucro real determinado de acordo com a legislação tributária 
 

(h) Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
imposto de renda e contribuição social diferidos ativo e passivo sobre 

provisões registradas contabilmente e lucros não realizados oriundos de 

(i) 
Provisão para urbanização de aterro: representa o provisionamento 

indireto, segundo o qual o lucro líquido ou o prejuízo é ajustado pelos 
efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer 
diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de 
caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros, e pelos 

Risco de mercado - Risco de taxa de juros

impactos substanciais de aumento ou redução na dívida líquida das 

 Concentração 
de receitas
com prestações de serviços é advinda execução de serviços de limpeza, 

ocorrer quando o cliente apresentar problemas orçamentários temporais 

Risco de liquidez - 
depende principalmente do caixa gerado pelas atividades operacionais, 

o processo de administração do seu capital é garantir a capacidade de 
continuidade das suas operações, visando oferecer retorno aos acionistas, 
bem como manter uma estrutura de capital ideal para diminuir esses 

5. Aspectos ambientais - 
ambientais, os quais são mitigados por procedimentos operacionais e 
controles com investimentos em equipamentos e sistemas de controle 

monitoramento dos aterros e a minimização dos impactos do aterro após 

não vê a necessidade de constituir provisão contingencial para perdas 

6. Caixa e equivalentes de caixa - As disponibilidades estão representadas 

2015 2014
 7  69 

 363 
 370  113 

7. Contas a receber de clientes
 2015 2014
Clientes públicos

Medição dos serviços prestados  392 
Clientes privados

 670  167 
Medição dos serviços prestados
Total das contas a receber, líquido  5.153  5.176 

 16  13 
Provisão de crédito de líquidação duvidosa
Total geral  5.921  5.190 

 5.921  5.190 

aging list
2015 2014

A vencer
 691 

Até 30 dias  380 
 703 

 693 
 30  300 

Acima de 360 dias
Provisão de crédito de líquidação duvidosa
Total  5.921  5.190 

Mesmo apresentando ressalva no relatório dos auditores independentes 

provisão para devedores duvidosos considerando a política interna de 

8. Intangível - 
2015 2014

Tx Média
Anual % Custo Depreciação Líquido Líquido

Centrais de tratamento 
de resíduos - aterros:
Aterro e infra em aterros

20  329 
Software 20  2  2 

andamento
Ônus da concessão  896 

Custo do Intangível 2014 Adição
Custo de 

fechamento 2015
Centrais de tratamento 
de resíduos - aterros:
Aterro e infra em aterros  69 

Software 2  2 

Ônus da concessão
 3.399  1.111  69  4.579 

Amortização 2014 Amortização
Custo de 

fechamento 2015
Centrais de tratamento 
de resíduos - aterros:
Aterro e infra em aterros

Ônus da concessão

Líquido  2.240  468  -  2.708 
9. Fornecedores e outras contas a pagar 

2015 2014
 662  262 
 17  708 
 9 

 688  970 
 688 

Não circulante
 688  970 

As obrigações por empréstimos e 

Modalidade Financeiros - % Vencimento 2015 2014

 216 

e BNB

 2.801  1.943 

Não circulante
 2.801  1.943 

11. Impostos, taxas e contribuições a recolher
2015 2014

 293  301 
 77  83 

 382 
 83  27 

 806  792 
12. Lucros a distribuir

2015 2014

 860 
 826 

 1.686  495 
13. Partes relacionadas - 

 Saldo de   Saldo de   
 contas a 
receber 

 contas a 
pagar 

 Receitas 
(despesas) 

2015 2014 2015 2014 2015 2014
Serviços prestados:

 17  10 

 3  163 
 1 

 752  46  17  13  1.191  156 
Reembolso:

 -  -  -  -  (178)  (106)
Mútuos:

 219 

 361 
 -  -  -  695  26  (93)

 752  46  17  708  1.039  (43)
14. Patrimônio líquido - (a) Capital realizado

15. Receita operacional líquida
2015 2014

 677 
Receita de construção  372 

Receita Liquida  7.265  4.921 

16. Custos dos serviços prestados
2015 2014

Aluguel

Materiais aplicados nos serviços
Serviços de terceiros

 167 

Total  (4.979)  (3.578) 

2015 2014
 28 

Receitas juros sobre contratos de mútuo
 7  9 

 (378)  (473)
Total  (303)  (449)
18. Seguros - 

19. Contratos de concessão - Direitos sobre a infraestrutura

para o cumprimento dos contratos de prestação de serviços não deverá 
ser registrada como ativo imobilizado porque o contrato de concessão 

apenas a cessão de posse desses bens para realização dos serviços 
públicos, sendo eles revertidos ao Poder concedente após o encerramento 

operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do 

 Ativo Intangível
Tx Média 
Anual % 2015 2014

20%  329 

 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Capital social  
 integralizado

Reverva de retenção 
de lucros

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2013  1.231  -  -  1.231 

Lucro líquido do exercício  -  -  495  495 

Retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2014  3.168  -  -  3.168 
Lucro líquido do exercício
Retenção de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2014  3.168  -  -  3.168 

Ativo Nota
explicativa 2015 2014

6  370  113 

recebíveis 7
 38 

 297  272 
 5.753  4.322 

Não circulante
7

 62  - 
 32 

 117 
8

 4.228  3.680 

Total do ativo  9.981  8.002 

Passivo e patrimônio líquido Nota
Circulante explicativa 2015 2014

10
9  688 

 281  169 
11  806  792 

Lucros a distribuir 12
Adiantamentos de clientes  1  1 

 5.210  3.461 
Não circulante

10
9

Provisão para urbanização de aterro  112 
 1.603  1.373 

Patrimônio líquido

 3.168  3.168 
Total do passivo e patrimônio líquido  9.981  8.002 

Nota 
explicativa 2015 2014

Receita bruta de serviços prestados

prestados
Receita operacional líquida  7.265  4.921 

16
Lucro bruto  2.286  1.343 
Receitas (Despesas) operacionais

operacionais, líquidas
 (236)  (189)

Resultado operacional antes das receitas 
 2.050  1.154 

17
17

líquidas  (303)  (449)
Resultado antes da Contribuição 
Social e do Imposto de Renda  1.747  705 

 3 
 (556)  (210)

Lucro do exercício  1.191  495 

2014 2013
Lucro do exercício

Resultado abrangente total do exercício  1.191  495 

2015 2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
exercício com o caixa gerado pelas (aplicado nas) 
operações

Provisão para urbanização de aterros  69  13 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

 282  263 
Provisão para contingência

 177 
 2.712  998 

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 23 

Partes relacionadas

 (1.196)  (806)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:

Salários, provisões e encargos sociais  112 
 89 

social
Partes relacionadas  103 
Adiantamentos de clientes  1 

 9 
 (715)  (431)

Caixa líquido gerado das atividades operacionais  801 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado 
Adições ao intangível 
Aumento de capital
Caixa líquido das atividades de investimentos  (1.120)  1.503 

 338 

Pagamento de dividendos e juros sobre o capital 
próprio
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de 

 576  (1.189)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa  257  75 

 113  38 
 370  113 

Aumento no caixa e equivalentes de caixa  257  75 

2015 2014
Receitas  8.288  5.626 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Insumos adquiridos de terceiros  (2.887)  (1.744)

serviços vendidos 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Valor adicionado bruto  5.401  3.882 

Valor adicionado líquido  4.747  3.382 
Valor adicionado recebido em transferência  75  24 

Valor adicionado total a distribuir  4.822  3.406 
Distribuição do valor adicionado  4.822  3.406 
Pessoal  1.381  1.292 

Remuneração direta
Benefícios  199  192 

 66  62 
Impostos, taxas e contribuições  1.857  1.142 

 6 
Municipais  302 

Remuneração de capitais de terceiros  393  477 

Aluguéis  37 
Remuneração de capitais próprios  1.191  495 
Participação de acionistas controladores  1.191  495 

ALFENAS AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA LTDA. 
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em 
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações dos valores adicionados
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em 
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações do resultado
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em 
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações do resultado abrangente - Em 31 de dezembro 
de 2015 e 2014(Valores expressos em milhares de reais, exceto 

quando indicado de outra forma)


